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Algemene voorWaarden

Bestuurdersverzekering
Ref. B 1-005-2010-06
Betaal niet onnodig voor anderen, help ons misbruik te voorkomen.
Iedere oplichting of poging tot oplichting van de verzekeraar kan strafrechtelijk vervolgd worden op grond van artikel 496 van het Strafwetboek.
In geval van fraude is de verzekeraar gerechtigd alle beheers-, onderzoeks- en advocatenkosten te verhalen op de verzekerde-fraudeur.
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I

VOORAFGAANDE BEPALINGEN

1 Algemene bepalingen betreffende de Bestuurdersverzekering
De Algemene Voorwaarden van het Modelcontract voor de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
zijn van toepassing op de Bestuurdersverzekering, behoudens de hierna volgende afwijkingen.
De waarborgen voorzien in de Bestuurdersverzekering zijn enkel verzekerd wanneer dit uitdrukkelijk in uw Bijzondere
Voorwaarden is vermeld en zijn pas verworven vanaf de datum aangeduid in uw Bijzondere Voorwaarden en ten vroegste
nadat de eerste premie is betaald.
Dit contract dekt eveneens, binnen de grenzen van de waarborgen en voor zover deze effectief zijn onderschreven,
de schade veroorzaakt door een daad van terrorisme, zoals gedefinieerd en geregeld door de wet van 1 april 2007
(BS van 15 mei 2007). In dit kader is Nateus nv toegetreden tot de vzw TRIP (Terrorism Reinsurance and Insurance Pool).
Zowel het principe als de modaliteiten m.b.t. de vergoeding van een schadegeval voortvloeiend uit een daad van
terrorisme worden voortaan bepaald door een Comité dat losstaat van de verzekeringsondernemingen en dat is
opgericht overeenkomstig artikel 5 van de wet van 1 april 2007.
In het kader van de waarborg Terrorisme is echter de schade uitgesloten veroorzaakt door wapens of tuigen die bestemd
zijn om te ontploffen door de structuurwijziging van een atoomkern.

Artikel

2 Verzekerden

			

‘U’ duidt de verzekerden aan, dit wil zeggen de bestuurder, gedomicilieerd in België, van het verzekerde voertuig.

			

Bovendien blijft de waarborg verworven aan de bestuurder die:
- in of uit het verzekerde voertuig stapt
- bagage in of uit het verzekerde voertuig laadt
- onderweg herstellingen uitvoert aan het verzekerde voertuig
- deelneemt aan de depannage van of door het verzekerde voertuig
- signalisatie plaatst bij het verzekerde voertuig na een ongeval of pech
- het verzekerde voertuig verlaat om hulp te verlenen aan de slachtoffers van een verkeersongeval
- brandstof tankt in het verzekerde voertuig
- gekwetst raakt bij brand van het verzekerde voertuig
Worden uitdrukkelijk uitgesloten als verzekerde:
- de garagehouders of de personen, evenals hun aangestelden, die een beroep uitoefenen dat betrekking heeft op de
verkoop, de herstelling, het onderhoud, het slepen of de technische controle op motorrijtuigen, wanneer het verzekerde
voertuig hun omwille van hun beroepsbezigheden werd toevertrouwd
- de bestuurder van een voertuig gebruikt voor bezoldigd personen- of goederenvervoer
- de bestuurder in zijn hoedanigheid van rijlesgever van een rijschool
- degene die gebruik maakt van het verzekerde voertuig zonder de toestemming van de eigenaar of van de houder
‘Wij’, dit wil zeggen Nateus nv, Frankrijklei 79 in 2000 Antwerpen, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer
2652 (BS 24/12/2008), RPR 0808 719 880.

Artikel

3 Het verzekerde voertuig
- het ‘omschreven motorrijtuig’: wij verzekeren de bestuurder van de personenwagen, de mobilhome of de lichte
vrachtwagen (MTM ≤ 3,50 t), waarvan het plaatnummer vermeld is in uw Bijzondere Voorwaarden.
- het ‘tijdelijk vervangingsvoertuig’: wij verzekeren de verzekeringnemer en alle personen die gebruikelijk met
hem samenwonen, ook wanneer zij wegens hun beroep, hun studie, hun vakantie of gezondheid tijdelijk elders
verblijven. Het ‘tijdelijk vervangingsvoertuig’ is een personenwagen, een mobilhome of een lichte vrachtwagen
(MTM ≤ 3,50 t) en behoort niet toe aan de verzekeringnemer noch aan de hierboven vernoemde personen die
gebruikelijk met hem samenwonen. De waarborg voor dit ‘tijdelijk vervangingsvoertuig’ geldt voor maximaal 30 dagen,
te rekenen vanaf de dag van het definitief of tijdelijk onbruikbaar worden van het omschreven motorrijtuig.
- het ‘toevallig bestuurde voertuig’ of het ‘voertuig dat in het buitenland gedurende maximaal 30 dagen per verblijfperiode gehuurd wordt om vakantieredenen’: wij verzekeren de verzekeringnemer en zijn samenwonende partner.
Het voertuig is een personenwagen, een mobilhome of een lichte vrachtwagen (MTM ≤ 3,50 t) en behoort niet toe
aan de verzekeringnemer noch aan de personen die gebruikelijk met hem samenwonen.

Artikel

4 De begunstigden
De begunstigden van de vergoedingen zijn:
- in geval van verwondingen: u
- in geval van overlijden: uw rechtverkrijgenden, indien zij schade lijden door dit overlijden

				

5 Schadegeval
Elk verkeersongeval waardoor u verwondingen oploopt of overlijdt. De waarborg wordt uitgebreid tot de bestuurder die
het slachtoffer is van een (poging tot) diefstal met geweld van het verzekerde voertuig.
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3

Artikel

6 Territoriale grenzen

				

De waarborg geldt in volgende landen: Andorra, België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk,
Griekenland, Hongarije, Ierland, IJsland, Italië, Kroatië, Liechtenstein, groothertogdom Luxemburg, Malta, Marokko,
Monaco, Nederland, Noorwegen, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, San Marino, Slovakije, Slovenië, Spanje, Tsjechië,
Tunesië, Turkije, Vaticaanstad, Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland, Zweden, Zwitserland of in
ieder ander land dat verplicht moet verzekerd worden betreffende de verplichte aansprakelijkheidsverzekering inzake
motorrijtuigen overeenkomstig de wet van 21 november 1989.
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Wij waarborgen ten aanzien van de begunstigden de schadevergoedingen voorzien in artikel 8 wanneer u het slachtoffer
bent van een schadegeval dat voortvloeit uit het gebruik van het verzekerde voertuig.
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8 Waarborgen
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7 Voorwerp van de verzekering

		

Artikel

II

Indien u verwondingen oploopt, vergoeden wij:
- uw medische kosten, namelijk de geneeskundige behandelingskosten, de heelkundige en de farmaceutische kosten,
met inbegrip van de revalidatie- en prothesekosten
- uw stoffelijke en morele schade, voortspruitend uit uw tijdelijke volledige of gedeeltelijke ongeschiktheid
- uw stoffelijke en morele schade en de hulp van derden, voortspruitend uit uw blijvende volledige of gedeeltelijke
ongeschiktheid
- uw esthetische schade
Indien u overlijdt, vergoeden wij:
- de begrafeniskosten
- de stoffelijke en morele schade in hoofde van uw rechtverkrijgenden als gevolg van uw overlijden
IV
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9 Algemene uitsluitingen
Wij verzekeren nooit een schadegeval:

9.1		

met opzet veroorzaakt of met instemming van uzelf of van een begunstigde

9.2		

veroorzaakt op het ogenblik dat u zich bevindt in staat van:
- dronkenschap of in een gelijkaardige toestand die het gevolg is van het gebruik van producten andere dan alcoholische
dranken
- alcoholintoxicatie van meer dan 0,80 promille, tenzij u kunt aantonen dat er geen oorzakelijk verband is tussen deze
staat en het schadegeval

9.3		

wanneer u weigert een ademtest, een bloedproef of een test tot opsporing van drugs af te leggen of wanneer u zich aan
de vaststelling ter plaatse onttrekt door u te verwijderen van de plaats van het ongeval

9.4		

dat zich voordoet tijdens de voorbereiding op of de deelname aan een snelheids-, regelmatigheids- of behendigheidsrit
of wedstrijd. Toeristische rally’s zijn niet uitgesloten.

9.5 		

dat gebeurd is ter gelegenheid van weddenschappen, uitdagingen of manifest roekeloze daden

9.6 		

dat zich voordoet wanneer het verzekerde voertuig bestuurd wordt door een persoon die niet voldoet aan de voorwaarden
die de Belgische wet en reglementen voorschrijven om dat voertuig te besturen

9.7 		

dat zich voordoet wanneer het verzekerde voertuig op het ogenblik van het schadegeval niet of niet meer voorzien is van
een geldig keuringsbewijs, behalve indien:
- u of uw rechtverkrijgenden kunnen bewijzen dat er geen oorzakelijk verband bestaat tussen de staat van het voertuig
en het schadegeval
- het schadegeval zich voordoet tijdens het normale traject naar het keuringsstation of als u in geval van afgifte van een
bewijs met de vermelding ‘verboden tot het verkeer’ zich van het keuringsstation naar uw woonplaats en/of naar de
hersteller begeeft en u na herstelling naar het keuringsstation rijdt

9.8		

dat zich voordoet wanneer het verzekerde voertuig opgeëist is

9.9 		

dat te wijten is aan oorlog, burgeroorlog, staking of oproer

9.10		

dat te wijten is aan aardbevingen, vulkanische uitbarstingen, overstroming, vloedgolf, lawines of andere natuurrampen.
Wij verzekeren wel een schadegeval dat te wijten is aan storm, hagel, neerstortende rotsen en steenval.

9.11 		

dat te wijten is aan atoomreacties, radioactiviteit of ioniserende stralen
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10 Uw verplichtingen of die van uw rechtverkrijgende bij een verzekerd schadegeval

			

			

U moet
- ons uiterlijk binnen 8 dagen in kennis stellen van het verzekerde schadegeval met opgave van de schadedatum, plaats,
oorzaak en omstandigheden, alsook van iedere andere verzekering die de schade dekt. Bij overlijden van de bestuurder
moet de aangifte binnen 24 uur gebeuren en moet er een proces-verbaal worden opgesteld.
- bij de aangifte een geneeskundig attest voegen dat duidelijk de letsels beschrijft en de duur van de werkongeschiktheid
vermeldt.
- ons alle nuttige inlichtingen, documenten, attesten met betrekking tot het verloop van de medische behandeling of
de gezondheidstoestand ten gevolge van het ongeval bezorgen alsook onze vragen beantwoorden betreffende de
omstandigheden van het schadegeval en de omvang van de schade.
- onze afgevaardigde of onze geneesheer ontvangen en aan deze de vereiste inlichtingen en medewerking verlenen.
- ons uitnodigen deel te nemen aan de medische expertise, de minnelijke dan wel de juridische procedure tot regeling
van het schadegeval met een andere partij, verzekeraar of instantie.
- zich onthouden van het stellen van handelingen, waardoor ons subrogatierecht zou worden beperkt.
- zich onthouden van elke erkenning van aansprakelijkheid.
Wat bij het niet-naleven van deze verplichtingen?
Het niet-naleven van een van voormelde verplichtingen geeft ons het recht om de voorziene schadevergoeding te
verminderen of terug te vorderen evenredig met het door ons geleden nadeel. Het niet-naleven van een termijn kan echter
niet als verzuim worden beschouwd, indien u de gevraagde mededeling zo snel mogelijk hebt gedaan.
Ingeval u de verplichtingen met bedrieglijk opzet niet bent nagekomen, hebben wij het recht dekking te weigeren.
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11 Vaststelling van de schade en regeling van de schadevergoeding

11.1		
			

Vergoeding volgens gemeen recht
De vergoedingen worden vastgesteld volgens de regels van het Belgisch gemeen recht, dit wil zeggen volgens dezelfde
regels als wanneer deze vergoedingen zouden verschuldigd zijn door een aansprakelijke derde, na aftrek van de
tussenkomsten van derdebetalers.

11.2		

Tussenkomst van derdebetalers
Onder de tussenkomst van derdebetalers wordt verstaan:
- de vergoedingen verschuldigd door mutualiteiten
- de vergoedingen van medische kosten waarvan sprake in artikel 8 en begrafeniskosten verschuldigd door een
verzekeraar krachtens persoonlijke-, gezins- of groepsverzekeringscontracten
- de vergoedigen verschuldigd door de verzekeraar ‘arbeidsongevallen’ of door de werkgever
- de uitkeringen van OCMW’s
- de vergoedingen verschuldigd door andere gesubrogeerde verzekeraars
- de vergoedingen verschuldigd in het kader van artikel 29 bis van de wet van 21 november 1989 betreffende de verplichte
aansprakelijkheidsverzekering inzake motorrijtuigen
- de vergoedingen gestort door de aansprakelijke derde, zijn aansprakelijkheidsverzekeraar of het Gemeenschappelijk
Motorwaarborgfonds
De derdebetalers kunnen geen aanspraak maken op de vergoedingen in het kader van dit contract.

11.3		

Vergoedingslimiet
De totaliteit van de vergoedingen wordt beperkt tot € 500 000 per schadegeval, interesten inbegrepen.

11.4		

Vrijstelling
Bij blijvende ongeschiktheid is een vrijstelling van 15 % van toepassing. Aldus wordt de vergoeding verminderd
met de vergoeding die verschuldigd is voor een blijvende ongeschiktheid van 15 %. Indien u de optie ‘Uitgebreide
Bestuurdersverzekering’ onderschreven hebt zoals vermeld in uw Bijzondere Voorwaarden, is er geen vrijstelling van
toepassing.

11.5		

Medische expertise
Alle betwistingen in verband met de lichamelijke letsels en hun gevolgen worden voorgelegd aan 2 deskundigen waarvan
een door ons is aangesteld en de andere door uzelf of, in geval van overlijden, door uw rechtverkrijgenden.
Wanneer er geen akkoord kan worden bereikt tussen deze 2 deskundigen, vordert de meest gerede partij de aanstelling
van een gerechtelijk deskundige.
Elke partij draagt de kosten en erelonen van haar deskundige. De kosten en erelonen van de gerechtelijk deskundige
worden gedragen volgens de beslissing van de rechter, bij gebreke waaraan ze gelijkelijk verdeeld worden.

11.6		

Voorschieten van de vergoeding
Wanneer u het slachtoffer bent van een schadegeval waarvoor volledig of gedeeltelijk verhaal kan worden uitgeoefend
tegen een aansprakelijke derde, zijn aansprakelijkheidsverzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds, dan
betalen wij bij wijze van voorschot de vergoedingen zoals zij voorzien zijn in deze waarborg, na aftrek van de tussenkomst
van de derdebetalers.
Wij verbinden ons ertoe het eventuele verschil tussen het gedane voorschot en de vergoeding die uiteindelijk ten laste wordt
gelegd van de aansprakelijke derde, zijn aansprakelijkheidsverzekeraar of het Gemeenschappelijk Motorwaarborgfonds,
niet terug te vorderen.
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11.7		

Artikel

Vergoedingstijdstip
Wij betalen u:
- in afwachting van uw genezing of consolidatie van uw letsels, binnen 14 dagen die volgen op de ontvangst van de
noodzakelijke medische en inkomstendocumenten, een algemene provisie die in verhouding is met de op dat ogenblik
verworven vergoedingen. Vervolgens zult u maandelijks een nieuw voorschot ontvangen in overeenstemming met de
ingediende schadebewijsstukken.
- het gedeelte van de vergoeding waarover tussen partijen geen betwisting bestaat binnen 14 dagen volgend op het
vaststellen van de vergoeding of na ontvangst van de vereiste documenten. In geval van betwisting van het bedrag
van de schadevergoeding is puntje 11.5 van toepassing. In afwachting van de definitieve regeling kunt u of kunnen uw
rechtverkrijgenden een redelijk voorschot opvragen.
Deze regelingstermijnen laten ons niet toe, indien nodig, het schadegeval te onderzoeken of tijdig kennis te nemen van
het proces-verbaal. U en uw rechtverkrijgenden verbinden zich ertoe alle reeds betaalde bedragen terug te betalen indien
later zou blijken dat het schadegeval niet gewaarborgd is.
De betaling van de uitkeringen zoals bepaald in dit punt 11.7, eerste en tweede alinea kan slechts uitgesteld worden
indien op basis van ernstige vermoedens redelijkerwijze kan getwijfeld worden aan het verworven zijn van de
verzekeringswaarborg.

12 Indeplaatsstelling en verhaal

12.1		
			

Indeplaatsstelling
Wij treden in de rechten van de begunstigden voor de terugvordering van de bedragen die wij ten laste hebben genomen
of de voorschotten die wij hebben uitgekeerd.

12.2 		
			

Verhaal
Behoudens kwaad opzet maken wij geen gebruik van ons verhaalsrecht tegenover u, noch tegenover uw bloedverwanten
in rechte lijn, noch tegenover de personen die gebruikelijk met u samenwonen, ook wanneer deze wegens hun beroep,
studie, vakantie of gezondheid tijdelijk elders verblijven.
Wij kunnen ons verhaalsrecht wel uitoefenen tegenover deze genoemde personen, voor zover de schade afgewenteld
kan worden op een aansprakelijkheidsverzekering.

B 1-005-2010-06

			

6

